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 مقدمه

داشته باشند  ی توانمندهای مختلف حضوردر عرصهاند تا شدهی ایران زنان موفق های اخیر در جامعهدر سال

اند تا در موفقیت کسب کنند همچنین برخی از آنان موفق شده های شغلیمردان در موقعیتو دوشادوش 

حاضر چنین زنانی به  پژوهشکنار کسب جایگاه اجتماعی در تشکیل و حفظ خانواده نیز موفق باشند. در 

که  اندشک این زنان مسیر تربیتی و پرورشی خاصی را طی کردهبی عنوان زن موفق مدنظر قرار گرفتند.

کسب خانوادگی های کودکی و نوجوانی در خانواده و زیر چتر مسیر تربیتی ای از آن را در سالبخش عمده

 ی در زندگی روزمرهمهم آن است که این  زنان در مسیر رشد خود چه تجارب سؤاالتاند. بنابراین یکی از کرده

البته (. 3138اند )خلیل الرحمن و یوسفی، قرار گرفتهاند که در حال حاضر در چنین موقعیتی تجربه کرده

( 6038لند )بچاپلی و زایهایی در خصوص موفقیت زنان انجام شده است از جمله موفقیت، پژوهشدر متون 

النگر و  ( به مطالعه زنان موفق کارآفرین پرداخت6038؛ زب )اندبه موفقیت زنان در علوم پایه پرداخته

ای داخلی در زمینه مسیر اما مطالعه، زنان پرداختساعت کار منعطف در موفقیت ( نیز به مطالعه 6038)

اند و هم دارای خانواده پایدار هستند نپرداخته است. از تربیتی زنان موفقی که هم در زندگی شغلی موفق

به عنوان عامل مهم و برجسته در پرورش فرزندان را والدین  ریفرزندپرو روانشناسی تربیتی سبکسوی دیگر 

ارتباط ی بیانگر روابط عاطفی و نحوه(. سبک فرزندپروری 6033است )کوپن و سولمنز، داده مورد توجه قرار 

های فرزندپروری از دو بعد معتقد بود که شیوه( 3333) بامریند(. 6063)فلدمن،  کلی والدین با فرزندان است

بامریند  )گرمی یا پذیرش(. 6دهندگی والدین)کنترل( و پاسخ 3کنندگی والدیناست: درخواست تشکیل شده

 1مقتدر آورد که عبارتند از شیوه فرزندپروری به وجوداز ترکیب این دو عنصر سه شیوه فرزندپروری 

-باال و پاسخکنندگی )درخواست 3دهندگی باال(، شیوه فرزندپروری مستبدکنندگی باال و پاسخ)درخواست

شیوه  ؛ ویدهندگی باال(کنندگی پایین و پاسخ)درخواست 5فرزندپروری آزادگذار دهندگی پایین( و شیوه

پایین( را  یدهندگپاسخکنندگی پایین و )درخواست 2کارتوجه یا مسامحهچهارمی به نام شیوه فرزندپروی بی

رزند پروری اساسی مبتنی بر دو شاخص اصلی (. پژوهشگران متعددی چهار شیوه ف6303گافر، اضافه کرد )

، اندریزی کردهکنندگی( را طرحدرخواست)دهی والدین( و کنترل والدین یعنی محبت والدین) پاسخ

)گارسیا و  کارمسامحهفرزندپروری  ،گذارفرزندپروری آزاد، فرزندپروری مستبدانه، فرزندپروری مقتدرانه

 ندشان را پیشنهاد کردسه بعد از روابط مادران با فرزندان گران پژوهش. همچنین برخی (6063لوپزفرناندز، 

آدلر نیز . (6003)گارسیا و گارسیا،  یمراقبت آموزبعد  ،یتسلط آموزبعد ، یاستقالل آموزکه عبارتند از: بعد 

، ه اجتماعیبا عالق مؤثربه پرورش فرزندانی مسئول، است او والدین را  نظرصاحبدر سبک فرزندی پروری 

که دو رویکرد تربیتی  ( در حالی6035نماید )جونینین، کرن و گیفروئر، تر دعوت میتر و فعالمستقل

چرا که هر دو رویکرد  کندنازپرورده کردن کودک و خودکامگی والدین و مطیع کردن کودک را منع می

                                                           
1. Parental demanding  

2. Parental responsiveness  

3. Authoritative  

4. Authoritarian  

5. Permissive  

6. Neglecting 
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 (.3300پرور، و گلکند )سعادتی، یوسفی را در کودکان تضعیف می یریپذتیمسئولنوآوری و 

های اخیر مورد توجه قرار گرفته در سالاست که های فرزندپروری یکی دیگر از سبک 3فرزندپروری مغزمحور

 ترتیب کودکایناست در این روش نیز تمرکز بر یکپارچه کردن مغز سمت راست و چپ کودک است تا به

طور این سبک تأکید (. همین6038)وال،  کندبرقرار اش ارتباط «عاطفی»و « منطقی»بتواند با هر دو خود 

قسمت پایین و غریزی مغز با قسمت باالیی و متفکر مغز دارد تا درنتیجه آن کودک را  دادن وندیپبر اهمیت 

ساز ایجاد ارتباطات سالم اجتماعی در عین (. که زمینه6033تری بگیرد. )سوت، قادر کند تصمیمات متعادل

 فرزندپروری نقش آشکار این ،گفته شدبا توجه به آنچه (. 6036هوگاس و بایلین، داشتن هویتی مستقل است )

( نیز به معرفی سبک فرزندپروری 6002سیلگمن ) .(6032)مکنزی  و روبرتس،  مغز است یبهبود رشد اولیه

 دیمورد تأک یاست که در آن چند محور اصل نیبرورش کودک خوشکودک شاد پرداخت. هدف این روش پ

دوست، و اجتماع یبا انواع مادران کارآمد و ناکارآمد، پرورش مردان و زنان قو ییآشنا، از جمله: ردیگیقرار م

 ی،نیببا خوش ییآشنا ،ینینحوه انتقاد و سرزنش کودک، منابع بدب ،یغلط و درست فرزندپرور یهاروش

)پنسینتونگ و لکسانسرن،  های کودکو نحوه برخورد با مشکالت و شکست مشکل یابیعلت یهاسبک

6060.) 

های کودکان انجام شده که اثر علی و یا غیر علی حاالت مادری بر ویژگیاثر ی هایی در زمینهتاکنون پژوهش

 یآموزش گروه یاثربخش (3132) یوسفیدانشمند و  از جمله:دهد شان نشان میحاالت مادر را بر کودکان

ودکان ک یناسازگار به مادران بر بهبود مشکالت رفتار هایوارهحبر اساس اصالح طر یاصالح سبک فرزندپرور

و تعهد  رشیبر پذ یمبتن یفرزندپرور هایآموزش سبک یاثربخش (3132)ی وسفیو  یمیسل دبستانی،شیپ

( و مرادی و یوسفی 3138) الرحمن و یوسفیدبستانی، خلیلشیپ انکودک یبر کاهش اختالالت رفتار

( اثربخشی 3300پرور )سعادتی، یوسفی و گل و بر وضعیت روانی فرزندان نیز رابطه حاالت والدینی را( 3132)

 روش استپ را بر خودکارآمدی والدینی نشان دادند.

های فرزندپروری ای به مطالعه سبکهای چاپ شدهپژوهش تاکنونشود گرچه که مشاهده می  گونههمان

زنان موفق نپرداخته است همچنین خانوادگی تربیتی مسیر  یهامؤلفهای به اند اما پژوهش چاپ شدهپرداخته

یرند گوالدینی را در نظر می یهامؤلفهدارند و  دیتأکتر بر نقش والدین های فرزندپروری موجود بیشسبک

 ؤاالتسرسد والدین در طی مسیر تربیت فرزندان خود با گیرند. به نظر میرا در نظر نمی مؤثراما سایر عوامل 

هستند به خصوص در مورد مسائلی که از کنترل آنان خارج است یا کنترل کمی روی آن دارند  ورروبهزیادی 

مانند نقش همساالن و یا ممکن است از بعضی موارد غفلت کنند مانند اثر سبک زندگی آنان بر کودکان و 

من ای ضمطالعه گیرد نتایج چنینقرار می مدنظرهای والدگری که الزم است در آموزش شانتربیت کودکان

تواند به تدوین بسته بومی -یک زن موفق می ی خانوادگیدر مسیر تربیت مؤثرعوامل  یسازمشخص

 پاسخ داد:  سؤالفرزندپروری دختران موفق کمک نماید از این رو این پژوهش به این 

 ؟اندکدمزنان موفق  خانوادگی تربیتمسیر  یهامؤلفه .3

 

 

                                                           
1. Brian- based 
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 پژوهش روش

ن ترتیب به ایبود،  مسیر تربیت خانوادگی زنان موفق یهامؤلفهبا توجه به اینکه موضوع این پژوهش بررسی 

شود که هیچ این پژوهش از نوع کیفی و از نوع تحلیل مضمون تعمقی بود. این روش زمانی استفاده می

در مطالعه حاضر، به این مطلب (. 6031مرادی، تورنن و بونداس،  نظریه از پیش موجودی وجود ندارد )ویس

شود به این معنا که معنایی که اذعان شده است که دانش تا حدی در بافت اجتماعی مصاحبه بناسازی می

یرد، تولید گو مصاحبه شونده شکل می گرمصاحبهگفتار به دنبال انتقال دهی آن است در گفتگویی که بین 

در پژوهش حاضر محیط نمایند. د معنا با هم همیاری میشود و هم فرستنده و هم گیرنده برای تولیمی

از خانواده نیز برخودار بودند یعنی در موفقیت اجتماعی های پژوهش کلیه زنانی بودند که عالوه بر مالک

 )داشتن شهرت در جایگاه شغلی برجسته همراه تحصیالت عالی یا موفقیت در کارآفرینی(کنار موفقیت فردی 

مسیر تربیت خانوادگی زنان  یهامؤلفه که با هدف پژوهش حاضر دادند.انواده نیز اهمیت میبه داشتن خ

کنندگان پژوهش به شکل هدفمند از بین کسانی انتخاب . بنابراین شرکتاز نوع کیفی بود موفق انجام شد

 خورداربردر زندگی شغلی در عین اینکه از موفقیت اجتماعی بر اساس تعریف عملیاتی محققان شدند که 

دگی شهرت دز زنبا تحصیالت عالی و دارای  یزنان به این ترتیب را نیز داشتند. خوبی زندگی زوجی  بودند

با  یریگنمونهبرای انجام  انتخاب شدند زندگی زوجی و خانوادگی مناسبی داشتند کهی یا کارآفرین شغل

های مختلف مانند دانشگاه، بانک، آموزش و پرورش و بیمارستان و ارائه مجوز پژوهش از به سازمانمراجعه 

ی گلوله برف یریگنمونهشان را معرفی کنند. و برای مشاغل آزاد از آنان خواسته شد تا زنان موفق و متاهل

ه کنندها پس از چهار شرکتها ادامه یافت. اشباع دادهکنندگان تا اشباع دادهاستفاده شد. انتخاب شرکت

ها تا سیزده نفر افزایش یافت. مالک ورود به این پژوهش عبارت شد. با این حال تعداد آزمودنیمشاهده می

های خروج عبارت و مالک وران کودکی و نوجوانیبودند از تمایل به شرکت در مصاحبه و به خاطر آوردن د

بودند از در حال متارکه زندگی کردن، متقاضی طالق بودن و یا دچار طالق عاطفی بودن که با یک مصاحبه 

 .بررسی شد

 و دارای فرزند( متأهلکنندگان )همگي های شرکت. ویژگي1جدول 

 مشخصات جنسیت نام ردیف

 شغل متخصص محیط زیست -تحصیالت دکتراساله.  13 زن نسترن 3

 شغل هواشناسی -ساله. تحصیالت دکترا 32 زن کبری 6

 شغل فیزیوتراپی -ساله. تحصیالت ارشد 51 زن فاطمه 1

 شغل استاد -ساله. تحصیالت دکترا 20 زن سمیرا 3

 شغل مددکار -ساله. تحصیالت دکترا 52 زن سپیده 5

 کار درمانگرشغل  -ساله. تحصیالت دکترا 36 زن زینب 2

 شغل استاد -ساله. تحصیالت دکترا 55 زن نرجس 3

 شغل معمار -ساله. تحصیالت دکترا 12 زن مائده 30

 شغل استاد -ساله. تحصیالت دکترا 53 زن افسانه 33

 شغل مهندس مکانیک-ساله. تحصیالت ارشد 33 زن محبوبه 36

 شغل کارآفرین -تحصیالت دکتراساله.  32 زن اعظم 31
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 ابزار پژوهش 

مصاحبه بر اساس تجارب  سؤاالتاستفاده شد.  افتهیساختار مهینها از مصاحبه به منظور گردآوری داده

و پس از بررسی توسط سه متخصص و یک  زنان موفق آماده شد خانوادگی موجود و مرتبط با مسیر تربیت

کسان شد یقرار گرفت. عناوین و موضوعاتی که بحث می استفادهارزیابی اولیه در یک مصاحبه مقدماتی مورد 

باشد،  مؤثردر مورد تجارب در کودکی بود که توانسته بود بر انتخاب مسیر آنان  یسؤاالتبود و در بردارنده 

های دوستی و نوع زندگی بود. در پایان فشارهایی که تحمل کرده بودند، تجربهشان، های والدینویژگی

شد تا اگر مطلب دیگری را دوست داشتند بیان کنند تا مطلب ها درخواست میمصاحبه، از شرکت کننده

از  دامبه هر ک توانستندیمها اجباری نبودند و شرکت کننده سؤاالتمهم دیگری از قلم نیافتد. با این حال 

جایی که زبان بدن گاها در درک شد. از آنها ضبط میکه تمایل دارند پاسخ دهند. همه مصاحبه سؤاالت

، تصمیم بر آن شد تا چنانچه حرکت بدنی معناداری رخ داد نگاشته استها مهم معنای گفتار شرکت کننده

ای هبرای درک صحیح گفتهشود. عالوه بر ضبط صدا، یادداشت برداری نیز صورت گرفت. کار دیگری که 

 هاشد و از آنها به طور خالصه بازگو میهای آنگفته غالباًگرفت این بود که ها صورت میشرکت کننده

 کنندگانشرکتها در محیط دلخواه کنند. مصاحبه دیتائشان را هایشد تا صحت درک گفتهخواسته می

 35ها نیز بین انجام شد. مدت زمان طول کشیدن آنمانند مرکز مشاوره، محل کار یا کافه و محل زندگی 

 دقیقه بود.  20تا 

 هارونوشت تهیه

ها و های حاصله از مصاحبهمواد و مطالبی که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت عبارت بود از رونوشت

ها منعکس رونوشتها. به منظور اطمینان از این که های برداشته شده در خالل یا بعد از مصاحبهیادداشت

ها کلمه به کلمه وارسی شد. بعد از خوانش نخست، مطالب رونوشت کننده متن نوشته شده باشد، مصاحبه

این کار رونوشت برداری هرچه سریعتر بعد از اتمام  برداری شده با مواد ضبط شده تطبیق داده شد. عالوه بر

ها بهتر به یاد آورده و زبان بدن شرکت کننده هامصاحبهصورت گرفت تا مطالب بیان شده در  هامصاحبه

شود. این تمهیدات به دلیل بحث و منازعاتی صورت گرفت که حول رونوشت برداری از محتوی بیان شده 

معتقدند که تبدیل گفتار به متن مکتوب دربردارنده یک بناسازی )مجدد(  نظرانصاحبوجود دارد. بسیاری از 

الش ها در ت، و بالفاصله بعد از اتمام مصاحبهرونوشت برداری کلمه به کلمهمستقیم.  یبردارنسخهتا  است

 برای اطمینان از انطباق هر چه بیشتر گفتار شفاهی به متن مکتوب بود

 اعتبار پژوهش  

 ، و1دیتائ، تصدیق و 6تناسب و یریپذانتقال ،3مقبولیت ارزیابی از هاداده استحکام و صحت افزایش جهت

 به لیوتحلهیتجز نتایج ،هادادهمقبولیت  ارزیابی برای (.6002استفاده شد )پولیت و بک،  3اثباتو  اطمینان

 نوشتهدستمتن  شد. همچنین استفاده آنان انتقادی و تکمیلی نظرات و از ارائه تحقیق تیم اعضا سایر

                                                           
1. Credibility 

2. Transferability  

3. Conformability 

4. Dependability 
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 متن آیا کنند بررسی تا گرفت قرار شوندگانمصاحبهاختیار  در شدهاستخراج یهاهیمادرون و هامصاحبه

 یهانمونه تناسب، و یریپذانتقال افزایش برای خیر. یا است هاآن تجارب انعکاس ،هاهیمادرونو  مصاحبه

 مراحل و کنندگانمشارکت شدند، انتخاب مطالعه در شرکت براییعنی زنان موفق دارای خانواده  متناسب

 از دو هاافتهی تأیید و تصدیق جهت گردید. فراهم مطالعه مستندات یامکان بررس و توصیف یخوببه مطالعه

 کرده، مرور را هانوشتهدست و هاگزارش شد و روانشناسی درخواست کیفی یهاپژوهش زمینه در نظرصاحب

 ثبات، و اطمینان به کمک برای .شود مشخص هایریگجهینت در تشابه میزان تا کنند بیان را ی خودهاافتهی

پژوهش نداشتند قرار  با ارتباطی که کیفی مطالعات زمینه در تجربه پژوهشگر دارای دو اختیار در هاداده

 یا خیر. رسندیمنیز به همان نتایجی که محقق دست یافته  هاآنگرفت تا مشخص شود که 
 

 هایافته 

به منظور تحلیل  سال بود. 8/13زن بود و میانگین سنی آنان  کنندگانشرکتدر این پژوهش جنسیت همه 

( 6002ای براوون و کالرک )ها و با توجه به اینکه روش پژوهش تحلیل مضمون بود از روش شش مرحلهداده

( بررسی 3ها، ( جستجوی مقوله1( تولید کدهای اولیه، 6ها، ( آشنا شدن با داده3به شرح زیر استفاده شد: 

 سازی گزارش.( آماده2ها و گذاری مقوله( تعریف و نام5، هامقوله

محور یا تحلیل مقوله محور بهره جسته است. که به آن تحلیل  هیمادروناین مطالعه از یک شیوه موسوم به  

رب کند. یعنی بر تجاگویند. این پژوهش یک نوع از تحلیل استقرایی را گزارش می( مییاهیمادرونمضمون )

ن گردد. افزوهای استقرایی استوار میپاسخگویان تمرکز داشت و مطالعه بر اساس اصول مربوط به پژوهش

« اهمعانی آَشکار یا سطحی داده»این، تحلیل یک رویکرد معنایی را در پیش گرفت یعنی مضامین از روی   بر

 دهد.شان مینتایج این تحلیل را ن 6(. جدول 6002شناسایی شده است )براون و کالرک، 
 

 یاهستهو  سازمان دهندهبندی مرتبه اول، مقوله. 2جدول 

 ایبندی هستهمقوله بندی سازمان دهندهمقوله بندی مرتبه اولمقوله

  محل سکونت زندگی در محله الکچری

 زندگی در یک خانه قدیمی

 سبک زندگی  نداشتن اتاق مجزا

 های متمولداشتن همسایه

 تفریحات دهات هر هفتهرفتن به 

 بارکیرفتن به مسافرت سالی 

 های محدودبازیداشتن اسباب

 های خانوادگیدورهمی

 بازی با همساالن به شکل محدود 

 بازی به تنهایی

 رفتن به پارک به شکل گه گاه
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 والدین ییگوقصه

 ارتباطات ارتباط با خانواده گسترده

 ارتباط محدود و بسته با همساالن 

 همراهی پدر و مادر در بیشتر موارد

زندگی فصلی با پدر بزرگی و مادر 

 بزرگ

استفاده از مرغ و گوشت در حد 

 اندک

 تغذیه

خوردن غذاهای عالی در حد سالی 

 بارکی

های خارجی در حد خوردن میوه

 بارکیسالی 

 در منزلعدم توانایی تهیه تنقالت 

 میوه و سبزیجات در حد اندک

 ساعت تغذیه

 الگوی خواب خوابیدن از ساعت نه و نیم شب

بیدار شدن از خواب از ساعت شش 

 صبح

 پوشاک  بارکیتهیه لباس سالی 

 پوشیدن لباس خواهرهای بزرگتر

 نداشتن لباس شیک

 متیقگراننداشتن لباس 

 تجارب شاد همشیرها ازدواج همشیرها

 
 
 

 

 

 

 تجارب همشیرها

 موفقیت همشیرها

 کمک درسی همشیرها

تجارب ناشاد  اختالفات با همشیرها

 همشیرها یهاغصهغم و  همشیرها

 های والدینویژگی های الگومندویژگی داشتن پدر سخت کوش 

 نگرداشتن پدر و مادر آینده

 مؤمنداشتن پدر و مادر 

داشتن پدر و مادر دلسوز برای 

 دیگران

  

 داشتن مادر اهل ریسک و پرتالش

بر  مؤثرهای والدینی ویژگی داشتن پدر و مادر منضبط

 داشتن پدر و مادر منضبط موفقیت

 محورهای تربیتی والدینی تربیتی داتیتائ های جنسیتیبر انجام نقش دیتأک

 جنسیتی یهاتفاوتبر  دیتأک
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 نظارت بر روابط با جنس مخالف

 بر نوع دوستان دیتأک

 بر مدیریت پول دیتأک

 گذاشتن عادات غلط برکنار دیتأک

 ساالنبزرگبر احترام به  دیتأک

 بر نظم دیتأک

 بر ساعت خواب و بیداری دیتأک

 بر به جا آوردن مناسک دینی دیتأک

بر عدم مداخله در امور غیر  دیتأک

 مرتبط

 بر تبعیت از والدین دیتأک

 بر انتخاب بهترین مدارس دیتأک 

 بر پیشرفت تحصیلی دیتأک

 بر مشورت کردن دیتأک

 های تربیتیروش سرزنش کردن

 تنبیه بدنی بسیار اندک

 حمایت کردن

 تشویق کردن

 معرفی الگو

 مقایسه کردن

 ییگوقصه

 بیان استعاره

 مهربانی کردن

 انتظارات باال

 سبک همساالن وضعیت روانی همساالن شاد بودن

 پرتالش بودن

 موفق در پیشرفت تحصیلی

 وضعیت مادی همساالن پولدارتر بودن خانواده همساالن

داشتن وسایل زندگی بهتر در بین 

 همساالن

 مدرسه تغذیه بهتر همساالن در

-پایبندی متوسط همساالن به ارزش

 ها

 وضعیت اجتماعی همساالن

داشتن همساالن طرد کننده به علت 

 شرایط اقتصادی

داشتن دوستان موفق از نظر 

 تحصیلی
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از سبک زندگی خانواده )با خرده  اندعبارتشود پنج مقوله اصلی مشاهده می 6که در جدول  گونههمان

مقوالت محل سکونت، تفریحات، ارتباطات، تغذیه، الگوی خواب و پوشاک(، تجارب همشیرها )با خرده 

های الگومند و  های والدین )با خرده مقوالت ویژگیمقوالت تجارب شاد و تجارب ناشاد همشیرها(، ویژگی

ای هتربیتی والدین )با خرده مقوالت )تاکیدات تربیتی و روشبر موفقیت فرزند(،  محورهای  مؤثرهای ویژگی

وضعیت  تربیتی( و سبک همساالن )با خرده مقوالت وضعیت روانی همساالن، وضعیت مادی همساالن

اده که رخ د ییهامؤلفهتوان گفت در مسیر تربیتی زنان موفق اجتماعی همساالن(. با توجه به این نتایج می

 است تا در جهت موفقیت حرکت کنند.ها کمک کرده به آن

  

 گیریبحث و نتیجه

تربیتی زنان موفق بود و نتایج پنج مقوله اصلی را در مسیر  یهامؤلفههدف این پژوهش شناسایی چیستی 

ده های کودکان انجام شی نقش والدین بر ویژگیهایی در زمینهتاکنون پژوهش تربیتی این زنان نشان داد.

 (3132) یوسفیدانشمند و  دهد  از جمله:شان نشان مییا غیر علی حاالت مادر را بر کودکانکه اثر علی و 

ناسازگار به مادران بر بهبود  هایوارهحبر اساس اصالح طر یاصالح سبک فرزندپرور یآموزش گروه یاثربخش

 یفرزندپرور هایآموزش سبک یاثربخش (3132)ی وسفیو  یمیسل دبستانی،شیکودکان پ یمشکالت رفتار

 یانیآشتیتحف ی واشرف ی،عتیشر دبستانی،شیپ انکودک یو تعهد بر کاهش اختالالت رفتار رشیبر پذ یمبتن

 نگرش به کودک آزاری و کاهش بدرفتاری با کودکان، رییآموزش فرزندپروری مثبت بر تغ یاثربخش ( 3135)

ان را نش کودک و نیوالد نیب امدهاییپبر  فرزنـدپـروری مثبـت یگروهـ یبرنامـه( اثربخشی 6033) زجان

اما   ( اثربخشی روش استپ را بر خودکارآمدی والدینی نشان دادند3300پرور )سفی و گلدادند، سعادتی، یو

تربیتی زنان موفق نپرداخته است که بتوان همسویی یا ناهمسویی نتایج را بررسی  یهامؤلفهپژوهشی به 

چاپلی و زایبلند  از جملهاند هایی به مطالعه زنان موفق از نظر شغلی پرداختهاز سوی دیگر پژوهش کرد.

( به مطالعه زنان موفق کارآفرین پرداخت و 6038اند؛ زب )( به موفقیت زنان در علوم پایه پرداخته6038)

ای داخلی در زمینه ( نیز به مطالعه ساعت کار منعطف در موفقیت زنان پرداخت، اما مطالعه6038النگر )

 ندامسیر تربیتی زنان موفقی که هم در زندگی شغلی موفق

ا این بود که هتربیتی سبک زندگی ابتدا باید گفت علت انتخاب این مقوله در تحلیل داده مخلفهدر تبیین 

وعات در تنظیم موض آنانداد مصاحبه به مباحثی اشاره کرده بودند که نشان می سؤاالتاین زنان در پاسخ به 

( محل 3دهنده های سازمانتجاربی در روش زندگی داشتند که شامل مقوله ،رفاهی و امکاناتی زندگی

دهنده مقوله سازمان شد.( پوشاک می2( الگوی خواب و 5( تغذیه، 3( ارتباطات، 1( تفریحات، 6سکونت، 

هایی برخوردار بودند که در سکونت نشان داد پراکندگی در نوع محل سکونت باالست اما همه آنان از حداقل

آل و در برخی موارد درجه یک نبود اما سخت و دشوار نیز نبود بنابراین میزان سختی ای از موارد ایدهارهپ

قدر زیاد نبود که برای آنان در طی مسیر رشد که این زنان در زمینه محل سکونت تجربه کرده بودند آن

ای ارتباطات بود که نشان داد این دهنده دیگر در این مقوله هستهباعث اضطراب شدید بشود. مقوله سازمان

اند خانواده و زنان در زندگی خود نوعی خاصی از ارتباطات را تجربه کرده بودند در دوران رشد منزوی نبوده

 رسد موفقیت والدین در کودکی آنانفامیل از همه گسسته نبودند و دارای ارتباطات مناسب بودند به نظر می
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رگسالی را برای آنان نیز قوی کرده است برای مثال یکی از شرکت کنندگان خزانه برقراری ارتباطات در بز

ها و دوستان ارتباط ها و داییو عموها و خاله هاعمهکردم که با ای زندگی میمن در خانواده»گوید:  می

؛ تهمچنین نتایج نشان داد ارتباط با همساالن نظارت شده بوده اس« بهم خوش میگذشت باًیتقرداشتیم و 

 داد پراکندگی نوع تفریحاتای بود که نشان میی دیگر در این مقوله هستهدهندهی سازمانمقوله تفریحات

در این زنان در دوران رشد متفاوت بوده است اما در عین حال زندگی برای آنان کسل کننده نبوده است و 

م من چون پدر و مادر»گوید: گان میاند یکی از شرکت کننددادهوالدین به این بخش زندگی نیز اهمیت می

به روستا و این یک تفریح دائمی ما بود و من از این تفریح  میرفتیممتعلق به روستا بودند هر هفته  اصالتاً

اند رویه نبودهدر عین حال تفریحات بی« و از اینکه آخر هفته برم ده تموم هفته خوشحال بودم بردمیملذت 

ی پولدار ما خیل» گوید کردند برای مثال یکی از شرکت کنندگان میی پیروی میبینو از الگوی قابل پیش

بخش  نکته مهم در این« میرفتیمرا به سفر  بارکیسالی  حتماًنبودیم که بتونیم زیاد مسافرت بریم ولی 

ری و یادگیاین است که تفریحات خواسته یا ناخواسته نظارت شده، برنامه ریزی شده و منبع محرکی برای 

دهد  که پراکندگی ای، نشان میدهنده دیگر در این مقوله هستهی سازمانآموزش بوده است. تغذیه مقوله

نبوده است که همه این زنان موفق از تغذیه بسیار خوب یا  گونهنیاتغذیه در بین این افراد زیاد است و 

رخی از انواع تغذیه مانند تنقالت در سبد دلخواهی در دوران کودکی و نوجوانی برخوردار باشند و حتی ب

های بسیار خوب داشتند. برای مثال یکی از شرکت غذایی آنان نبوده است هرچند که برخی از آنان تغذیه

یادم نمیاد مادرم چی میپخت فقط یادم میاد وقتی مرغ میپخت خیلی خوشحال  واقعاً »گوید: کنندگان می

 کرده است برای مثالک زندگی این زنان از الگوی منظمی پیروی میبه هر حال تغذیه نیز در سب« میشدم

صبح یه صبحانه ساده داشتیم  2شیش و نیم صبح بیدارم میکردن و سر »گوید یکی از شرکت کنندگان می

؛ الگوی «تا یک غذامون ساده بود ولی سرساعت یه چیزی بود 36شب غذا میخوردیم ناهار هم از ساعت  2و 

داد خوابیدن نیز در دهنده در سبک زندگی دوران رشد این زنان بود که نشان میوله سازمانخواب  دیگر مق

ما شب زود میخوابیدیم و »کرده است برای مثال گری پیروی میدر تالش مؤثربین آنان از الگوی منظم و 

 دیگر در سبکدهنده پوشاک مقوله سازمان«. زود هم بلند میشدیم کال برند خانوادگیمون سحرخیزی بود

زندگی بود این مقوله نشان داد نوع پوشاک هم در این زنان از پراکندگی برخوردار است ولی هیچ یک 

 لباس داشته باشم خواستیمخیلی دلم »گوید: اند یکی از این زنان میاضطراب پوشاک و لباس نداشته

 هم مانتو و شلوار مدرسه و بارکی لباس خاصی نداشتم و سالی معموالًلباس میدوختن برام و  بارکیسالی 

به نظر  «خواهرم را برای مهمونی میپوشیدم یهالباس معموالًمن لباس خاصی نداشتم و »یا «  یک کیف

 و استقالل خوبی را کسب ای بوده است که کمک کرده تا هوش هیجانیرسد سبک زندگی افراد به گونهمی

کنند که به آنان کمک کرده هم در ساختار خانواده و هم در محیط شغلی رشد و بالندگی داشتند این یافته 

( که نشان داد زنان موفق از هوش هیجانی و استقالل خوبی برخوردارند 6060جرمستیپارست )با یافته 

( نیز نشان داد حمایت خانوادگی و 6063پارنومو )و های کامالساری و لوکوینتو ؛ همچنین یافتههمسو است

 اند.ای بودند که زنان موفقیت را طی کردهبه گونه تجارب محیطی

 علت انتخاب این عنوان آن بود کههای والدین بود، دیگر در مسیر تربیتی  موفقیت زنان، ویژگی مؤثرعامل 

یری به گای شده بود برای الگوگیری و جهتگنجینهوالدین این زنان صفاتی داشتند که  برای فرزندشان 
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-( ویژگی6( والدین الگو و 3ای عبارت بودند از: دهنده در این مقوله هستههای سازمانسوی موفقیت. مقوله

م از مادر»گری ای بود: تالشهای پایههای والدینی مناسب برای موفقیت فرزند. این مقوله شامل این مقوله

شد رو کرد، ظهر میومد خونه مشغول فعالیت میشد معلم بود ناهار را درست میب پا میصبح زود از خوا

میرفتیم اونجا  بارکیکردند و هر چند درس ما نظارت داشت، پدر بزرگ و مادربزرگم شهرستان زندگی می

با تقریطور کیک  نمیچرخوند، شیرینی خوب میپخت و همییا اونا میومدند و مادرم خیلی خوب زندگی را 

پدرم بعد از بازنشسته شدن رفت حسابدار یه کارخانه شد « » هیچی از بیرون نمیخرید از این جور چیزا...

سرکار ساعت شش عصر میومد خونه تا جاییکه  رفتیمراه بود از اصفهان ساعت شش  دو ساعتکارخانه 

مادر « ارخانه در اصفهان شدکه در کارخانه کارش تموم شد حسابدار یک ک بعد هم کردیمجون داشت کار 

های والدین بود که در نگری همگی از جمله ویژگیوالدین، دلسوز برای دیگران، آینده اهل ریسک، تدین

ی های والدیندهنده دیگر  ویژگیی سازمانمقوله  خزانه رفتاری این زنان نیز ممکن بود وجود داشته باشد.

ای بود: منضبط بودن )پدر و های پایهبود این مقوله شامل این مقوله مؤثربود که برای موفقیت فرزندشان 

 کرد وبینی میشد این نظم زندگی ما را قابل پیشسر زمان خودش انجام می یهر کارمادرم نظم داشتند 

ای مصمم و با اراده یهاآدماقتدار )مدل پدر و مادرم این بود که هر دو « کردهای ما را کم میتر س و دلهره

ای هاین نکته به اهمیت ویژگی «.شد اقدامی بکنیمشان بودند و ما روی تصمیمشان نمیهایدر تصمیم

تواند از طریق یادگیری فرزندان اشاره دارد که می یخودکنترلو  بهزیستی و رشد عزت نفس والدین بر

اند که در تنظیم زندگی داشتهدر واقع این زنان در زندگی خود والدینی ای برای فرزندان رخ دهد مشاهده

اند تا آنان در مسیر اند و باعث شدهو در نتیجه این ویژگی را در فرزند خود پرورش دادهاند روزمره موفق بوده

های والدین با خود نظمی ویژگی( که نشان دادند 6032این یافته با یافته چینگ و تاک )موفقیت قرار گیرند. 

-نشان داد که ویژگیدر همین راستا ( نیز 6060بتول ) ط معنادار همسو است.و  عزت نفس فرزندانش ارتبا

نشان  نیز( 3132مرادی و یوسفی ) کند.های مثبت والدینی با عزت نفس و رشد تحصیلی فرزندان فراهم می

 دیمؤهای این پژوهش نیز یافته دادند حاالت مثبت مادر  با بهبود عملکرد اجرایی کودکان مرتبط است.

 همین نکته است.

 

محورهای تربیتی والدین این زنان بود علت انتخاب این عنوان ، تربیت این زناندر  ایهسته یهامقوله دیگر 

دند که کرو فنون خاصی را استفاده می داتیتأکآن بود که این زنان والدینی داشتند که در زمینه تربیت 

ی شد. مقوله( فنون تربیتی برای موفقیت فرزند می6، تربیتی داتیتأک( 3دهنده های سازمانشامل مقوله

مادرم »های جنسیتی، بر انجام نقش دیتأکای بود:  های پایهتربیتی شامل این مقوله داتیتأکدهنده سازمان

و هم پدرم از ما انتظاراتی مطابق با جنسیتمون داشتند انتظاراتی مثل اینکه من خونه را تمیز کنم و برادرم 

کارهای  داشتند باید دیتأککردند بلند نخند و به برادرم می دیتأکرا موظف میکردند دیوارها را بشوره به من 

بر نوع  دیأکتبر نظارت بر رابطه با جنس مخالف،   دیتأکهای جنسیتی، بر تفاوت دیتأک« سنگین را انجام بده

هم مادرم و هم پدرم خیلی روی عادات »غلط بر کنار گذاشتن عادات  دیتأکبر مدیریت پول،  دیتأکدوستان، 

احترام »بر احترام به بزرگساالن  دیتأک« که قوز نکنم ول کنمم نبود خواستیممادرم  مثالً داشتند  دیتأکغلط 

میشه و واقعا بزرگتر برامون حائز  دیتأکبه بزرگتر در خانه ما یه سنت که دست به دست میشه و روش 



  83 |                                                                             1  شماره |          3دوره   |         1001   بهار   |         فصلنامه خانواده درمانی کاربردی
 

 

بر عدم  دیتأکمناسک دینی،  آوردنبر به جا  دیتأکبر ساعت خواب و بیداری و  دیتأکبه نظم،  دیتأک« اهمیته

هیچی نگو  گفتیمکردند و مادرم مدل پدر و مادرم این بود که ما را وارد مسائل غیر مرتبط نمی»مداخله 

یم و در ری کنما اجازه نداشتیم بدون مشورت با پدر و مادر کا»بر تبعیت از والدین  دیتأک« وایسا و نگاه کن

صیلی، بر پیشرفت تح دیتأکبر انتخاب بهترین مدارس،  دیتأک« کردیمنهایت هرچی میگفتند تبعیت می

دهنده فنون تربیتی نشان داد والدین این زنان از انواع فنون تربیتی سازمان یمقولهبر مشورت کردن.  دیتأک

اگر یک کار اشتباهی »ای زیر بود: سرزنش کردن های پایهکردند؛ که این مقوله شامل مقولهاستفاده می

مبادا بعد  کردمیمخیلی غر میزدن من خودم خیلی از غر و نق ناراحت میشدم واقعیتش رعایت  کردمیم

مادرم به خصوص در استرس حتی اگه اشتباه از من بود »تنبیه بدنی بسیار اندک، حمایت کردن « ولم نکنن

غصه نخور بعد از بحران  گفتیمولی  کردیمهوام را داشت هرچند دعوام و همیشه  کردینمپشتم را خالی 

مادرم همیشه الگوهای منفی و مثبت را معرفی »تشویق کردن، معرفی الگو « بردیمدوباره انتظاراتش را باال 

یی که اکه به اطرافیانت نگاه کن اون زدیمگفت سعی کنید بلند حرف نزنید و بعد برام مثال می مثالً  کردیم

 گفتیمکه در کودکی برام  ییهاقصه کنمیممن فکر » ییگوقصهمقایسه کردن، « داد زدن ببین حاال کجان

بود و واقعا سمت و سو را برام تعیین کردند و تو تصمیمات زندگی برام الهام بخش  مؤثرخیلی تو زندگیمون 

را به ها ممادرم استاد استعاره سازی بود برای هر مشکلی یه استعاره داشت و استعاره»استعاره سازی « بودند

و بیش از فتند از تانتظاراتشون باال بود به کم راضی نبودند همیشه میگ»انتظارات باال  ؛«تفکر وا میداشت

-گونه شیوهرسد اینبه نظر می .«شدمینمهرچند من اذیت  کردندینمانتظاره و عذر و بهونه را قبول  هانیا

های تربیت باعث شکل عملکرد اجرایی و خودتنظیمی مناسب در این دختران شده که به آنان کمک کرده 

( که نشان دادند 6038گو و همکاران ) یافته با یافتهاین  تا در زندگی خانوادگی و شغلی خود موفق باشند.

و مشارکت با فرزندان با پیشرفت فرزندان رابطه  های تربیتی والدین در زمینه انتظارات از فرزندانشیوه

( که نشان دادند نظارت بر امور فرزندان با 6032تاپ، لیو و لو ) معنادار دارد همسو است. همچنین با یافته

 .رابطه دارد نیز همسو است موفقیت آنان

داد این زنان دارای همشیرهای در زندگی این زنان بود که نشان میهمشیرها وجود ای دیگر قوله هستهم

ا همانند شکستناشاد تجارب و مانند موفقیت خواهر و برادر، کمک آنان و ازدواج آنان بودند که تجاربی شاد 

ها به طور مستقیم و برخی از آنرسد به نظر میکه یا مشکالت خانوادگی را برای آنان فراهم کرده بودند 

شد آنان اند و به ربرخی دیگر به شکل غیر مستقیم و نیابتی بر رشد و خزانه دانش و مهارت آنان اثر گذاشته

( که نشان دادند در  رشد تحصیلی افراد 6038 ) کاستیلووایمر و ، آلفاروی این یافته با یافته اند کمک کرده

در رشد  تربزرگ( که نشان دادند خواهران 6033هاورن )خواهران و برادران نقش دارند همسو و با یافته 

سبک همساالن این زنان ، تربیت این زناندر دیگر  ایهسته یمقولهاست همسو است. مؤثرکالمی فرزندان 

بود علت انتخاب این عنوان آن بود که این زنان طی دوره رشد همساالنی داشتند که در رشد روانی و موفقیت 

دهنده وضعیت روانی همساالن، وضعیت مالی های سازمانآنان در آینده نقش داشتند که شامل مقوله

همساالن شامل  دهنده وضعیت روانیسازمان یمقولهشد. همساالن و وضعیت اجتماعی همساالن می

الش پرت« دوستام شاد بودند افسرده نبودند امیدوار بودند و سرحال»ای زیر بود:  شاد بودن  پایه یهامقوله

رفت موفق در پیش« دوستان درسخونی داشتم و همه تالش میکردند با برنامه بودند حتی تابستونا»بودن 
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ون بودند و خوب منم آرزوی موفقیت پیدا طبیعتا اکثر اونا درسخ رفتمیممن مدرسه خوبی »تحصیلی 

اند که وضعیت دهنده وضعیت مادی همساالن نشان داد این زنان همساالنی داشتهی سازمانمقوله ؛«کردم

ای بود: پولدار بودن خانواده های های پایهبوده است و شامل این مقوله مؤثرمالی آنان بر حس رقابت آنان 

خیلی پولدار بودن خرید همه چیز برام دردوسر بود چیزهایی میخوردند که من خانواده دوستام »همساالن 

همه پدر و مادر همکالسیام ماشین داشتند به »داشتن وسایل زندگی بهتر « فقط زیر چشمی نگاه میکردم

دوستان من »تغذیه بهتر همساالن « جز پدر من، گاهی اونا مسخرم میکردن که بابات یه دوچرخه هم نداره

یه خوبی داشتند در مدرسه میتونستن ساندویچ بخورن ولی من معموال لقمه ای را میخوردم که مامانم تغذ

ای بود: های پایهدهنده دیگر وضعیت اجتماعی همساالن بود که شامل این مقولهمقوله سازمان« میذاشت

د بودند البته بعضیام ها پایبن تو کالس ما همه تا حدودی به ارزش»پایبندی متوسط همساالن به ارزشها 

خیلی مومن بودند و بعضیها هم حتی دوست پسر داشتند ولی در کل افرادی بودند که مقید بودن و خانواده 

ببینید من پدرم »داشتن همساالن طرد کننده به علت شرایط مالی « ها روی رفتاراشون نظارت داشتند

چون  رفتندیپذینملی در جمع خودشون کارمند بود و اونا وضع خوبی داشتند برای همین من را خی

ر تاشتراکاتی داشتند که من توش جا نمیشدم البته همین تجارب باعث شد من در مسیر موفقیت محکم

 ای بودند که روحیه پیشرفت و پرهمساالن این افراد به گونه رسدها به نظر میبا توجه به این یافته «.بشم

اند همچنین آنان الگوهای خوبی برای آنان جهت نان برجسته کردهشان را در ذهن آکردن خالءهای زندگی

( که قدرت همساالن بر 6038ویل )-؛ این یافته پژوهشی با یافته بلکاندبودهو رقابت پیشرفت و رشد 

( در زمینه 6038آرو )-دیگل و  سالمالوانگ، کیوریو، همچینین با یافته  ورفتارهای نوجوانان را نشان داد 

 همساالن بر موفقیت جوانان همسو است.اثر 

توان نتیجه گرفت برای تربیت زنان موفق در آینده گرچه الزم نیست همه با توجه به نتایج این پژوهش می

امکاناتی نیاز است که فرزندان اضطراب مربوط به امکانات را  امکانات در سبک زندگی فراهم باشد اما حداقل

را  بدیلیتواند تجارب بیرسد حضور همشیرها در زندگی فرزندان میمی نداشته باشند؛ همچنین به نظر

است بنابراین تک فرزندی مانع بزرگی در تجربه چنین رویدادهای  مؤثرفراهم نماید که در موفقیت دختران 

داد این والدین در نوع های والدین سازه مهم دیگری در این مسیر بود که نشان میمهمی است؛ ویژگی

اند که برای فرزندان خویش الگوگیری مثبت را فراهم ن عامل به رفتارها و برخوردار از صفاتی بودهخودشا

توان گفت همساالن نه تنها بر زمان حال فرزندان نقش پررنگی اند همچنین با توجه به این نتایج میکرده

نتخاب مدرسه و محیط آیند پس در ادارند بلکه در جهت دهی به زندگی آنان عامل مهمی به حساب می

پژوهش  شان باشند. اینزندگی ضرورت دارد تا والدین به دنبال بهترین فضاها برای تحصیل و زندگی فرزندان

که چگونگی اثر عوامل بر هم به علت روش هایی داشت از جمله اینها محدودیتنیز همچون سایر پژوهش

اند در حالیکه چنانچه مادران زنان موفق بوده پژوهش مشخص نیست؛ همچنین تنها منبع گردآوری اطالعات

 شد.تری حاصل میگرفتند اطالعات دقیقآنان نیز مورد مصاحبه قرار می

 

 قدرداني و سپاسگزاری

 وسیله از کلیه کسانی که ما را در انجام پژوهش یاری کردند سپاسگزاریم. بدین
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 تعارض منافع

این پژوهش هیچگونه حمایت مالی نداشته است و مستخرج از پایان نامه دکتری دانشگاه آزاد اصفهان 

 )خوراسگان( است.   

 

 منابع
(. روابط چندگانه روان بنه های سازش نایافته اولیه، روابط خانوادگی، 3138خلیل الرحمن، الهه.، یوسفی، زهرا. )

 .312-363 :(3)2 دبستانی. فصلنامه سالمت روان کودک،و شخصیت مادر با ناگویی هیجانی کودکان 

(. اثربخشی آموزش گروهی اصالح سبک فرزندپروری بر اساس 3132دانشمند خوراسگانی، مینا.، یوسفی، زهرا. )

دانش و پژوهش در  .دبستانیهای ناسازگار به مادران بر بهبود مشکالت رفتاری کودکان پیشوارهاصالح طرح

 .23-26 :(3)38کاربردی، شناسی روان
 (. اثربخشی برنامه آموزش والدین به شیوه استپ3133سعادتی، نادره.، یوسفی، زهرا.، گل پرور، محسن. )

(STEP)   پذیری شناختی مادران نوجوانان. فرزندی، خودکارآمدی والدگری و انعطاف -بر کیفیت روابط والد

 .3110-3133 :(33)33 فصلنامه علمی پژوهشی علوم روانشناختی،

(. تأثیر آموزش سبک های والدگری مبتنی بر پذیرش و تعهد 3132سلیمی سودرجانی، ماهره.، یوسفی، زهرا. )

 .335-303 :(6)3 به مادران بر اضطراب جدایی و نافرمانی کودکان. فصلنامه سالمت روان کودک،

تمی های سیساجرایی دختران دبستانی بر اساس ویژگیبینی عملکرد (. پیش3132رادی، حبیبه.، یوسفی، زهرا. )م

 .330-31 :(8)6سازی و مرزها( و مشارکت پدران. مطالعات پیش دبستان و دبستان، خانواده )مثلث
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Identifying the educational components of successful 

women: A sample of qualitative research 
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Abstract  
Aim: The purpose of this study is to explore the educational components of successful 

women. Methods: This study was performed by qualitative method and content 

analysis method (Clark and Brown, 2006). The purposive sampling method was 

heterogeneous 20 so that 11 successful women were selected based on entry and exit 

criteria and interviewed. The research tool was a semi-structured interview. Results: 

The collected data were analyzed using content analysis method (Clark and Brown, 

2006). The five main categories were family lifestyle (with subcategories of residence, 

recreation, communication, nutrition, sleep patterns and clothing), experiences of 

siblings (with subcategories of happy experiences and unhappy experiences of 

siblings), characteristics of parents (with the subcategories of model features and 

model characteristics, parental educational axes (with subcategories educational 

emphases and educational methods) and peer style (with subcategories of peers' 

mental status, peers' material status and peers' social status). Conclusion: According 

to these results, it can be said that in the educational path of successful women, 

components have occurred that have helped them to move towards success. 

 

Keywords: educational components, successful women, content analysis 
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